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هل یستوی الذین یعلمون و الذین ال یعلمون )زمر 9(

به نام آنکه جان را فکرت آموخت      

 چراغ دل به نور جان بر افروخت

بــه نــام خداونــدی کــه قلــم را آفریــد و آن را شایســته ســوگند خویــش 
قــرار داد. بــه نــام یگانــه آفریــدگاری کــه انســان را بــه زیــور »اندیشــه« و 
»تفکــر« آراســت و او را امانتــدار ایــن ودیعــه الهــی قــرار داد و بــا ســام و 

درود بــه اصحــاب فکــر و فرهنــگ و پیشــتازان علــم و معرفــت،

بــار دیگــر فصــل روشــن »مهــر« از راه می رســد و صحیفه نورانــی معرفت 
ــا سرانگشــت تکاپــو ورق مــی خــورد و دروازه هــای آســمانی بینــش و  ب

دانایــی بــه روی صدهــا هــزار دانــش پــژوه آغــوش مــی گشــایند.

همــان گونــه کــه فروردیــن نویــد بخــش حیــات مجــدد طبیعــت اســت، 
مهــر مــاه یــادآور شــور و شــعف و جوشــش و کوشــش آموزنــدگان دانــش 

و پرورنــدگان بینــش اســت.

آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد را بــه معلمیــن پرتــاش و دانــش آمــوزان 
خــاق و آینــده ســاز کشــور تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمائیــم.

بــا امیــد بــه اینکــه بــا اکســیر دانایــی و توانایــی مرزهــای جدیــد علــم و 
دانــش و پژوهــش را درنوردیــم و بــا پیونــد علــم و ایمــان، قلــه هــای رفیع 
بهــروزی و پیــروزی و کامیابــی را فتــح نماییــم و بــا گام هــای مصمــم و 

اســتوار،  ایــران جاویــدان را ســرافراز و ســربلند ســازیم.



دبستان دخترانه امام رضا )ع(

3

فهرست

            2. مقدمه

           4. سخن مدیر

           5. چارت سازمانی

           6. میثاق نامه ی دانش آموزان

           7. آیین نامه ی انضباطی

           8. توصیه هایی به والدین گرامی 

          10. معرفی پرسنل مدرسه

           11.خاصه ای از برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده آموزشی و پرورشی

        * ساعات کار مدرسه                   * دیدار اولیا با آموزگاران

        * طرح ها و مسابقات                  * آزمون ها و ارزشیابی ها        

        * برنامه اردوها و بازدیدها             * جشن ها و جشنواره ها

        * برنامه کاس های زبان              * برنامه واحد بهداشت

        * بانک جوایز                            *برنامه واحد مشاوره

        *  انجمن اولیا و مربیان

 29.  طرح پیک ادبی 

 29.  طرح اموزش شهروندی

30. ستارگان درخشان دبستان دخترانه امام رضا )ع(

 31. افتخار آفرینان دبستان امام رضا )ع( در سال تحصیلی 96-97   

 35.  راه های ارتباط با مدیریت



دبستان دخترانه امام رضا )ع(

4

سخن مدیر

سـپاس مخصـوص خدایـی اسـت کـه خـود را بـه مـا شناسـاند و شـکر خـود را به مـا الهـام کـرد و درهای 
پروردگاریـش را بـه روی مـا گشـود و ما را به سـوی توحید خالص خـود راهنمایی کرد و از شـک و کجروی 
در کار خـود دور کـرد. سپاسـی کـه تـا زنـده ایم جـزو سپاسـگزاران او باشـیم و هنگامـی که عمر بـه پایان 

رسـید به سـوی خشـنودی و گذشـت او بشتابیم.

بـا آغـاز سـال تحصیلـی در اول مهـر ، همـه سـاله میلیونهـا دانـش آمـوز ، بـه شـوق آموختن دانـش ، روانه 
مـدارس مـی شـوند . ایـن تکاپـو جلـوه زیبایی را بـه جامعه می بخشـد ، گویی کـه خونی تازه بـه رگ های 
حیـاط کشـور اسـامی عزیزمان وارده شـده اسـت و ایـن چنین تجسـم پر معنایی از نسـل آینده بـه اذهان 
خطـور مـی کنـد . بـرای سـازندگی ، هیـچ راهـی مناسـب تـر از توجـه عمیق بـه امر مهـم تعلیـم و تربیت 

نمی باشـد . 

پاییـز بـا خـود شـور مـی آورد و قاصـدک هـا خبر بازگشـایی مدارس مـی دهنـد ، درختان آماده می شـوند 
تـا بـا شـوق، برگهـای رنگارنگشـان را چـون کاغذ های رنگـی بر سـر کودکانی که مشـتاقانه به مدرسـه می 
رونـد بریزنـد و سـارها بـر شـاخه های انبـوه درختان صف کشـیده اند ، تا آوازهـای گرمشـان را بدرقه کنند. 

مطالب پیش رو خاصه ای است از فعالیت هایی که برای سال تحصیلی 97 - 96  برنامه ریزی  
گردیده است . امید می رود که با همراهی شما اولیا عزیز بتوانیم به اهداف عالی مجتمع که تربیت 
پنج صفت قرآن، توحید و       به  انشااهلل آراسته  . فرزندانی که  یابیم  فرزند صالح می باشد دست 

یکتا پرستی , احترام به پدر و مادر , نماز و راستگویی در عمل خواهند شد.      
     

                                                                       فاطمه سادات علوی نژاد                                        
                                                            مدیر دبستان دخترانه هوشمند امام رضا )ع(

                                                                       



دبستان دخترانه امام رضا )ع(

5



دبستان دخترانه امام رضا )ع(

6

میثاق نامه دانش آموزان 

ما دانش آموزان دبستان دخترانه امام رضا )ع( با خدای خود پیمان می بندیم که شاکر نعمت های الهی 
باشیم و با تاش و پشتکار،  استعدادهایمان را به ظهور برسانیم و با کسب علم، خدمت به مردم کشور 

عزیزمان را سرلوحه ی برنامه ها قرار دهیم و با اولیای مدرسه پیمان می بندیم به موارد ذیل متعهد باشیم: 

حضور به موقع در مدرسه و کاس درس و پرهیز از تأخیر.

رعایت نظم در زمان اجرای مراسم صبحگاه  و  مناسبت ها ، حضور منظم در صف، پرهیز از به کار بردن 
کلمات نامناسب و رعایت آداب اجتماعی. 

رعایت کامل بهداشت فردی و داشتن ظاهری آراسته در شأن دانش آموز.

حضور فعال و منظم در نماز جماعت

جلب رضایت معلمان گرامی از وضعیت آموزشی و انضباطی خود.

تاش در جهت رشد و پیشرفت در کلیه آزمون های مدرسه .

کمک در حفظ و نگهداری اموال،تجهیزات کاس ها و محیط مدرسه .

پرهیز از غیبت غیر موجه و اطاع رسانی به موقع هنگام غیبت توسط اولیاء .

همکاری با مأمورین انتظامات و نمایندگان کاس ها.

خروج به موقع از کاس و عدم توقف در راهروها، راه پله ها، جلوی دفتر معلمان و محوطه اداری مدرسه ) 
به استثنای مواقع ضروری (

همراه نداشتن وسایل اضافی از قبیل : سی دی غیر درسی و وسائل تزئینی ) زیور آالت (   و تلفن همراه و 
تبلت. 

اطاع رسانی به اولیاء جهت شرکت در جلسات .

با بيان گهر باري از حضرت علي )ع ( موفقيت بيش از پيش  عزیزانتا ن را از درگاه 
ایزد منان خواهانيم.  

مواظب گفتارتان باشيد كه به رفتار تبدیل مي شود . 

مواظب رفتارتان باشيد كه به عادت تبدیل مي شود .

مواظب عادتتان باشيد كه به شخصيت تبدیل مي شود.   

مواظب شخصيتتان باشيد كه سرنوشتتان را رقم خواهد زد. 
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توصیه هایی به والدین گرامی

1-  در تعلیــم و تربیــت فرزنــد بایــد از خداونــد متعــال اســتعانت جســت وگرنــه تــاش هــای پــدر و مــادر 
بــدون کمــک هــای الهــی بــه جایــی نمــی رســد و نمــی تواننــد فرزنــد صالحــی را پــرورش دهنــد

2- ســام، پیــام صلــح و آشــتی اســت در عــادت دادن کــودکان بــه ســام کــردن , مــا والدیــن الگــو و پیــش 
ــیم  قدم باش

2-  ابراز محبت والدین نسبت به یکدیگر جو عاطفی خانواده را مثبت و سالم نگه می دارد.

3- هــر خانــواده ایــی ارزش هــای شــخصی , مذهبــی و فرهنگــی خــود را دارد , امــا ارزش هــای همگانــی 
نیــز وجــود دارد کــه شــامل درســت کار بــودن , احتــرام بــه دیگــران , مهربــان بــودن و ..... اســت, ایــن ارزش 

هــا را در فرزندتــان درونــی کنیــد .

4- فرزندانتــان را از ارتبــاط , بــازی و همنشــینی بــا افــراد بــی بندوبــار و بــی اعتنــا بــه ارزش هــای اســامی 
دور نگــه داریــد.

5- از فعالیــت هایــی کــه دانــش آمــوز در مدرســه انجــام داده و چیــز هایــی کــه یــاد گرفتــه اســت بــا حوصله 
ســوال بپرســید و بــا دقــت بــه جــواب هایشــان گــوش فــرا دهیــد تــا باعــث ارتبــاط کامــی بیشــتری بیــن 

دانــش آمــوز و والدیــن گــردد.

6- در خانــه قوانیــن ســاده و قابــل فهمــی را اعمــال کنیــد و بــرای انجــام آن هــا تشــویق و تنبیــه مناســب 
در نظــر بگیریــد.

7- مــادر هرگــز نبایــد کــودک محصــل خــود را صبــح هــا از خــواب بیــدار کنــد , اگــر کــودک بــا صــدای 
ســاعت زنــگ دار بیــدار شــود بهتــر اســت , بهتریــن هدیــه بــرای فرزندمــان یــک ســاعت زنــگ دار اســت .

8- عجلــه نکنیــد وقتــی بــه کــودک فشــار مــی آوریــد کــه عجلــه کنــد او بیــش از پیــش وقــت هــدر مــی 
دهــد.

9- وعده مهم صبحانه باید در یک فضای خوشایند صرف شود .

10- پــول تــو جیبــی مخــارج روزانــه کــودک اســت کــه بایســتی بــر مبنــای تــوان مالــی خانــواده و نیــاز 
هــای ســنی کــودک تعییــن شــود 

11- کــودکان وقتــی بــه مدرســه مــی رونــد نبایــد وســایل گــران قیمــت بــه همــراه داشــته باشــند تــا از این 
طریــق ســامت روانــی دانــش آمــوز بیشــتر تامیــن گردد 

ــرم  ــا محت ــا مدرســه نمــی باشــد، از اولی ــن تاکســی ســرویس در صــورت ضــرورت ب 12- مســولیت گرفت
ــد. ــدام فرماین ــاز شــخصا اق ــگام نی خواهشــمندیم در هن

13-از اولیــا محتــرم تقاضــا مــی شــود در زمــان ورود بــه آموزشــگاه حجــاب و شــئونات اســامی را کامــل 
رعایــت فرماینــد.
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جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

1- ساعت شروع و پایان کار مدرسه از شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 13:20 می باشد. 
2- در صورت تاخیر حتما به همراه دانش آموز به دفتر مدرسه مراجعه فرمایید, تاخیر بیش از یک 

بار در دفتر انضباطی ثبت خواهد شد , بعد از پایان ساعت کار مدرسه هیچ مسئولیتی در قبال 
نگهداری دانش اموز بر عهده مدرسه نمی باشد.

3- در صورت غیبت دانش آموز علت آن حداکثر تا ساعت 9 صبح همان روز به صورت پیامک به 
معاون مربوطه اعام نمایید.

4- حضور اولیا در راهرو و پشت در کاس ها ممنوع می باشد.
5- خرید دانش آموزان از مغازه های اطراف مدرسه و در طی مسیر با سرویس به طور کلی ممنوع 

می باشد.
6- در صورت جا ماندن دانش آموز از سرویس )رفت و برگشت ( مسئولیت آن به عهده اولیا دانش 

آموز می باشد.
7- در صورت هر گونه تغییر در آدرس و تلفن منزل و محل کار , مدرسه را سریعا در جریان قرار 

دهید.
8- دانش آموز موظف است در حفظ و نگهداری اموال مدرسه کوشش نماید و در صورت ایجاد 

خسارت اولیا دانش آموز ملزم به جبران می باشد .
9- دانش آموز موظف است از آوردن هر گونه وسایل غیر مجاز , تجهیزات صوتی و گوشی تلفن 

همراه به مدرسه خودداری نماید.
10- هر گونه خرید و فروش وسایل توسط دانش آموز یا اولیا در مدرسه ممنوع است .

11- اولیا موظف هستند فقط طبق برنامه زمان بندی دیدار با آموزگاران جهت هر گونه صحبت و 
بررسی وضعیت فرزندشان به مدرسه مراجعه نمایند تا آموزگاران و مسئولین مدرسه دچار کمبود 

وقت نگردند.
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معرفی کادر اداری و آموزشی دبستان امام رضا )ع(

شماره تلفنسمتنام و نام خانوادگیردیف

-----------موسس و مدیر مجتمع آموزشی فرهنگی امام رضا )ع(مهندس مسعودی1

-----------   مدیرفاطمه سادات علوی نژاد2

09012067582معاون آموزشی تمامی پایه ها و معاون پایه ششم زهرا مینویی3

09303830355معاون پایه های اول و دومراضیه حسین زاده4

09173075614معاون پایه ی چهارم زهره طالب زاده5

09177160236معاون پایه های دوم و سوم آفرین رهیده6

09177029238معاون پایه پنجمنجمه السادات یزدگردی7

-----------هماهنگ کننده امور اجراییانسیه شکیبا 8

09177035207معاون اجراییطاهره ضعیف تن9

-----------  آموزگار جانشین و هوشمند سازیسارا خدا پرست 10

-----------  معاون اجرایی و امور تایپافروز فتحی11

-----------معاون پرورشی ) دوره ی اول (مرضیه پشتار12

-----------معاون پرورشی ) دوره ی دوم ( مریم رنجبر13

-----------   مربی پرورشیمرضیه عباسپور14

-----------  تشکالت دانش آموزی و فرزانگان فاطمه گودرزی15

-----------  مسئول IT مجتمع دخترانهمریم علیپور16

09352497367مربی بهداشتسیده آزاده مرشدی17

09171070050مربی بهداشتطاهره سرکوبی18

09173442185  مشاورسارا صفر زاده19

09373125493مشاورمعصومه طالبی20
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خالصه ای از برنامه ها و فعاليت های پيش بينی شده 
آموزشی و پرورشی

 ایام عناوین

 تحویل برنامه کالسی و کتاب های درسی-تحویل پیک ادبی و اصول

شهروندی شامره1-

 برنامه بازگشایی مدارس- منایشگاه دفاع مقدس-جشن عاطفه ها--

 رشوع پویش من هم عزادار موالیم هستم-اولین جلسه کانون قرآن و

عرتت دانش آموزان و اولیای فعال قرآنی

 هفته اول

 برگزرای آزمون تشخیصی مبتکران - دیدار اولیاء پایه اول و دوم با

آموزگاران-نامنویسی عضویت در تشکل ها و گروه ها  هفته دوم

 برگزاری آزمون جامع تشخیصی  -روز بزرگداشت حافظ- برگزاری 

آزمون آنالین شامره 1

برنامه روز جهانی کودک -اجرای برنامه مشاعره روز حافظ

 هفته سوم

دیدار اولیاء با آموزگاران : پایه  سوم ، چهارم ، پنجم و پایه ششم هفته چهارم

مهر

آبان

 ایام عناوین

تحویل پیک ادبی و اصول شهروندی شامره 2

 اجرای جشنواره روش های نوین تدریس توسط آموزگاران متقاضی

سطح مرحله آموزشگاه
 هفته اول

 برگزار جشنواره علمی عملکردی مرحله آموزشگاه -دیدار اولیاء با

مربیان پایه اول-آزمون آنالین شامره 2

 اردوی تفریحی نیم روزه دوره 1و2- روز نوجوان و بسیج دانش

 آموزشی جهت پایه ششم-آغاز ثبت نام دانش آموزان مستعد در

  جشنواره فرهنگی هرنی و مسابقات

 هفته دوم

 آغاز امتحانات ارزشیابی مستمر به مدت 10 روز -اجرای طرح یک روز

 برای فردا جهت پایه های پنجم و ششم

برنامه روز دانش آموز و روز استکبار ستیزی-برنامه اربعین حسینی

 هفته سوم

 ثبت نام از دانش آموزان عالقمند به جشنواره کسب و کار و جشنواره

  محتوا سازی و رشوع کالس های آموزشی شامره 1

  بزرگداشت هفته کتاب-عزاداری دهه آخر صفر-هیأت مذهبی هفتگی

هفته چهارم
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آذر

دی

 ایام عناوین

 برگزاری املپیاد آزمایشگاه - تحویل پیک ادبی و اصول شهروندی -

شامره 3

مراسم شهادت امام رضا )ع(ا
 هفته اول

 برگزاری آزمون علمی عملکردی دانش آموزان مرحله آموزشگاه جهت

پایه های دوم تا ششم -بازدید علمی پایه اول ) موزه تاریخ طبیعی(

آزمون جامع شامره 1-آزمون آنالین شامره 3

مراسم جشن آغاز امامت و والیت امام زمان )عج(ا

 هفته دوم

 بازدید علمی پایه دوم -یک روز بدون کیف دوره ی اول و دوم

جشن میالت حرضت رسول )ص( و امام جعفر صادق)ع(ا
 هفته سوم

 آماده سازی دانش آموزان جهت جشنواره جابربن حیان-جشن خودکار

 پایه سوم -دیدار اولیا با آموزگاران )عمومی( کالس آموزشی جشنواره

کسب و کار و جشنواره محتوا سازی شامره 2-

 آغاز هفته گرامیداشت قرآن - برگزاری مسابقات قرآنی-جشن یادبود

    شب یلدا

هفته چهارم

 ایام عناوین

 تحویل پیک ادبی و اصول شهروندی شامره 4 و برگزاری آزمون سه

 ماهه پیک ادبی و اصول شهروندی-آزمون علمی عملکردی پایه 4 و 6

 -)مرحله آموزشگاه(-جشنواره گلستان خوانی-جشنواره زبان آموزشی

پایه چهارم-بازدید علمی پایه پنجم

 هفته اول

 جشنواره انشاء نویسی پایه سوم مرحله آموزشگاه-جشنواره روان

 خوانی پایه دوم مرحله آموزشگاه-بازدید علمی پایه ششم -بازدید

علمی پایه چهارم-جشنواره زیبا نویسی پایه اول مرحله آموزشگاه-

 آزمون آنالین شامره 4- بزرگداشت روز بصیرت و میثاق با والیت

 هفته دوم

 جمع بندی عملکرد آموزشی درس ریاضی، امال،ادبیات کل پایه ها

نوبت اول  هفته سوم

 جمع بندی عملکرد آموزشی درس هدیه های آسامنی و مطالعات

 اجتامعی دوره دوم نوبت اول- آزمون مبتکران کل پایه ها -کالس

آموزشی جشنواره کسب و کار و محتواسازی شامره 3-
هفته چهارم
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 ایام عناوین

 اجرای طرح یک روز برای فردا )پایه های پنجم و ششم (تحویل پیک

ادبی و اصول شهروندی شامره 5-آزمون آنالین شامره 5

آغاز پویش من و گیاهم به مناسبت روز درختکاری
 هفته اول

 آزمون املپیاد رایانه مرحله آموزشگاه مخصوص متامی پایه ها-برگزاری

 جشنواره کسب و کار-دیدار اولیا با آموزگاران وارائه کارنامه دوره اول

،دوره دوم

 آغاز دهه فجر و طرح من انقالبی ام

 هفته دوم

افتتاحیه املپیاد ورزشی ، فرهنگی ، هرنی

دعوت از گروه مارش نظامی نیروی هوایی  هفته سوم

اردوی  VIP پایه چهارم و پنجم-برگزاری منایشگاه نقاشی آثار کالسی

 آزمون جامع شامره 2

 جشن پیروی انقالب ، رشکت در راهپیامیی 22 بهمن

 آغاز ویژه برنامه دهه فاطمیه

هفته چهارم

 ایام عناوین

 برگزاری منایشگاه از دست ساخته های دانش آموزان- برگزاری

-جشنواره محتواسازی  هفته اول

اردوی  VIPپایه اول دوم سوم و ششم

 هفته دوم جشن عبادت پایه سوم

یک روز بدون کیف دوره اول و دوره دوم

 هفته ی احسان و نیکوکاری-جشنواره غذا دوره ی اول و دوره ی دوم

 ویژه برنامه روز مادر و والدت حرضت زهرا )س(ا

 هفته سوم

آزمون پیک ادبی و اصو شهروندی از شامره های 4 و 5 و 6

ارائه پیک نوروزی

برنامه بزرگداشت پروین اعتصامی
هفته چهارم

بهمن 

اسفند
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 ایام عناوین

 جشن میالد کربالئیان -اردوی تفریحی دوره اول- اردوی تفریحی دوره

 هفته اول دوم

 برنامه جشن والدت امام زمان )عج(ویژه برنامه برپا به احرتام معلم- 

 هفته دوم بزرگداشت هفته ی معلم

بزرگداشت  روز شیراز- آزمون جامع شامره 3
 هفته سوم

 آزمون مبتکران شامره 2- جشن الفبا پایه اول-جشن فارغ التحصیلی

پایه ششم )مراسم افطاری(ا
هفته چهارم

 ایام عناوین

 تحویل پیک ادبی و اصول شهروندی شامره 7-جمع آوری پیک های

نوروزی توسط آموزگاران

منایشگاه روز جهانی کتاب کودک
 هفته سوم

بررسی پیک نوروزی و انتخاب بهرتین های پیک نوروزی  هفته چهارم

 آزمون آنالین شامره 6

جشن مبعث حرضت رسول )ص(- آغازهفته مشاغل  هفته آخر

فروردین 

اردیبهشت 
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 ایام عناوین

 امتحانات پایه ششم و ارائه کارنامه به اولیاء پایه اول تا پنجم -پیش

 بینی منوی ثبت نام و مصاحبه با دانش آموزان ورودی اول و ثبت نام

 برنامه ریزی و اعالم کالس های تقویتی تابستان

خرداد ماه

خرداد 
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جدول دیدار اولیا با آموزگاران

پایه اول

ساعت دیدارتاریخ روزکالس
10-96/06/308:30پنج شنبهتمامی شعبه های پایه اول
16:30-96/07/1215چهارشنبهتمامی شعبه های پایه اول
16:30-96/08/1015چهارشنبهتمامی شعبه های پایه اول
16:30-96/09/2915چهارشنبهتمامی شعبه های پایه اول
16:30-96/11/1115 چهارشنبهتمامی شعبه های پایه اول
16:30-97/02/1015دوشنبه تمامی شعبه های پایه اول

زنگ ششم هر هفتهچهارشنبهاول یک ) در صورت تقاضای معلم(
زنگ دوم و سوم هر هفته چهارشنبه اول دو )در صورت تقاضای معلم(
زنگ اول و دوم هر هفته چهارشنبه اول سه )در صورت تقاضای معلم(
زنگ دوم و سوم هر هفته یک شنبه اول چهار)در صورت تقاضای معلم(

 پایه دوم

ساعت دیدارتاریخ روزکالس
10-96/06/278:30دوشنبه تمامی شعبه های پایه دوم 
16:30-96/07/2615 چهارشنبهتمامی شعبه های پایه دوم 
16:30-96/09/2915چهارشنبه تمامی شعبه های پایه دوم
16:30-96/11/1115چهارشنبه تمامی شعبه های پایه دوم
16:30-97/02/1015چهارشنبه تمامی شعبه های پایه اول

زنگ دوم و سومهر هفته سه شنبه دوم یک )درصورت تقاضای معلم(
زنگ سوم و چهارمهر هفته یک شنبه دوم دو ) در صورت تقاضای معلم (

زنگ اول و دومهر هفته سه شنبه دوم سه ) در صورت تقاضای معلم (
زنگ اول و دوم هر هفته  سه شنبه  دوم چهار ) در صورت تقاضای معلم ( 
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جدول دیدار اولیا با آموزگاران

پایه سوم

ساعت دیدارتاریخ روزکالس
10-96/06/288:30سه شنبهتمامی شعبه های پایه سوم
16:30-96/07/2615          چهارشنبهتمامی شعبه های پایه سوم
16:30-96/09/2915چهارشنبه تمامی شعبه های پایه سوم
16:30-96/11/1115 چهارشنبه تمامی شعبه های پایه سوم
16:30-15 97/02/10چهارشنبه تمامی شعبه های پایه سوم

زنگ پنجم و ششمهر هفتهشنبهسوم یک ) در صورت تقاضای معلم(

زنگ ششمهر هفته یکشنبه سوم دو )در صورت تقاضای معلم(
زنگ ششم هر هفته شنبهسوم سه )در صورت تقاضای معلم(
زنگ پنجم و ششمهر هفته سه شنبهسوم چهار)در صورت تقاضای معلم(

پایه چهارم

ساعت دیدارتاریخ روزکالس
10:30-96/06/2712دوشنبهتمامی شعبه های پایه چهارم
16:30-96/07/2615چهارشنبهتمامی شعبه های پایه چهارم
16:30-96/09/2915چهارشنبه تمامی شعبه های پایه چهارم
16:30-96/11/1115 چهارشنبه تمامی شعبه های پایه چهارم
16:30-97/02/1015چهارشنبه تمامی شعبه های پایه چهارم

زنگ ششمهر هفتهشنبهچهارم یک ) در صورت تقاضای معلم(
زنگ دوم و سومهر هفته یکشنبه چهارم دو )در صورت تقاضای معلم(
زنگ پنجم و ششمهر هفته دو شنبهچهارم سه )در صورت تقاضای معلم(

زنگ ششمهر هفته شنبهچهارم چهار)در صورت تقاضای معلم(
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جدول دیدار اولیاء با آموزگاران 

پایه  پنجم

ساعت دیدارتاریخ روزکالس
10:30-96/06/2812سه شنبهتمامی شعبه های پایه پنجم
16:30-96/07/2615چهارشنبهتمامی شعبه های پایه پنجم
16:30-96/09/2915چهارشنبه تمامی شعبه های پایه پنجم
16:30-96/11/1115چهارشنبه تمامی شعبه های پایه پنجم
16:30-97/02/1015چهارشنبه تمامی شعبه های پایه پنجم

زنگ سوم و چهارمهر هفتهشنبه پنجم یک ) در صورت تقاضای معلم(
زنگ چهارم و پنجمهر هفته یک شنبهپنجم دو )در صورت تقاضای معلم(

زنگ پنجم و ششمهر هفته یک شنبهپنجم سه )در صورت تقاضای معلم(

 پایه  ششم

ساعت دیدارتاریخ روزکالس
10-96/06/298:30چهارشنبهتمامی شعبه های پایه ششم
16:30-96/07/2615چهارشنبهتمامی شعبه های پایه ششم
16:30-96/09/2915چهارشنبه تمامی شعبه های پایه ششم
16:30-96/11/1115چهارشنبه تمامی شعبه های پایه ششم
16:30-97/02/1015چهارشنبه تمامی شعبه های پایه ششم

زنگ ششمهر هفتهسه شنبه )خانم سرحدی( ششم 1و2 ) در صورت تقاضای معلم(
زنگ ششمهر هفته یکشنبه  )خانم صفری(ششم 3و4 )در صورت تقاضای معلم(

   

توجه :

در صورت ضرورت برای حضور شما در تاریخ های تعیین شده از طریق معلم مربوطه          به 
شما اطالع رسانی خواهد شد. 
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تاریخ جلسات آموزش خانواده 

ساعتتاریخموضوعردیف
15 تا 96/07/2616:30نقش خانواده در بهداشت روان فرزندان1
15 تا 96/08/2416:30آموزش والدین براساس دوره های رشدی فرزندان2
15 تا 96/09/2916:30چگونگی برخورد والدین با لجبازی و پرخاشگری فرزندانشان.3
15 تا 96/10/2716:30آسیب های نو پدید ) فضای مجازی، ماهواره و...( 4
15 تا 96/11/2516:30تربیت جنسی کودکان 5
17-97/01/2918:30والدین اثر بخش و پرورش هوش هیجانی در فرزندان6
17-97/02/2618:30نقش پدران در تربیت دختران ) مخصوص پدران(7



دبستان دخترانه امام رضا )ع(

21

تاریخ جلسات انجمن اولياء و مربيان

تاریخ روزموضوعردیف
96/8/4پنج شنبه*روز دانش آموز-تقسیم وظایف در کارکردها1

*برگزاری والدت حضرت رسول)ص( و امام صادق)ع(          2
اردو ها و بازدیدها-روز بدون کیف

96/9/2پنج شنبه

*جشن خودکار،جشن تکلیف)ویژه سومی ها-آزمونها و 3
معاینات بهداشتی و مسابقات ورزشی

96/9/32پنج شنبه

96/10/12پنج شنبه*چگونگی برگزاری جشنواره کسب و کار-اعام نتایج نوبت اول4

*برگزاری جشن دهه فجر-چگونگی جشنواره محتوا سازی 5
96/11/5پنج شنبهآموزش و پرورش- اردوهای ویژه

96/11/26پنج شنبه*چگونگی برگزاری روز بدون کیف6

*پیک نوروزی- برنامه ریزی اوقات فراغت در نوروز- پیگیری              7
96/12/10پنج شنبهو آماده سازی سفره هفت سین-هدیه عیدانه-هدیه روز مادر

8
*بزرگداشت روز سعدی-مقدمات برگزاری هفته بزرگداشت                

97/1/23پنج شنبهمقام معلم

9
*جشن الفبا-جشن فارغ التحصیلی –امتحانات-نامه ثبت نام   

97/2/31پنج شنبهورودی های اول

10
*امتحانات پایه ششم-کارنامه-مشاوره با والدین                         

97/2/27پنج شنبه)حذف استرس و ایجاد آرامش(

11
*انعقاد قرارداد فضیلت ماه مبارک رمضان-لباس فرم دانش آموزان 

97/3/10پنج شنبه)ثبت نام و دریافت شهریه-برنامه ریزی کاس های تابستان

12
*نیاز سنجی تجهیزات فیزیکی وآموزشی و رفع نواقص و تکمیل 

97/3/31پنج شنبهامکانات در طول تابستان
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جدول طرح ها و مسابقات
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کلیه دانش مهرطرح کرامت
ــــمهر تا بهمنآموزان

طبق مهرزیبا نویسی
بخشنامه

هفته ی دوم 
ــــدی ماه

آزمون 
آموزگاران و مهر تا آذرعملکردی

دانش آموزان
هفته ی اول 

اردیبهشتاسفنددی ماه 

جشنواره 
گلستان خوانی

مهر تا 
اسفند

چهارم پنجم 
ششم

هفته ی اول 
ــنیمه اول اسفنددی ماه

روش های 
فعال تدریس

نیمه اول 
دی

کلیه 
اردیبهشتاسفندهفته ی اول آبان آموزگاران

چهارم پنجم مهرزبان آموزی
ششم

هفته ی اول 
ــفروردیندی ماه 

اردیبهشتطبق بخشنامهآموزگارانمهردرس پژوهی

پروژه های 
کلیه دانش مهرعلمی

15 دی30 بهمنبهمنآموزان
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فیلم رشد 
)جشنواره بین 

المللی(
مهر

کلیه دانش 
آموزان و 
همکاران

ــــــ

فصلی با 
کتاب

فصل پاییز و 
زمستان

کلیه عوامل 
ــــــاجرایی

تولید 
محتوای 
آموزشی

ــ
کلیه دانش 

آموزان و 
همکاران

ــــهفته اول اسفند

توسعه 
فرهنگ مطالعه 

مجات رشد
ــ

کلیه دانش 
آموزان و 
همکاران

ــــــ

المپیاد 
نیمه اسفندهفته اول آذردانش آموزانــآزمایشگاهی

اردیبهشت

جشنواره 
ــــــهفته دوم بهمندانش آموزاندی ماهکسب و کار

جشنواره 
شیراز شناسی

اردیبهشت 
هفته دوم دانش آموزانماه

ــــــاردیبهشت 

اردیبهشت المپیاد رایانه
ـــاردیبهشت ماه هفته دوم بهمن دانش آموزانماه

جشنواره 
روان خوانی

در طول 
ـــــــــدانش آموزانسال تحصیلی

جشنواره 
درس پژوهی

طبق 
ــــــطبق بخشنامهآموزگارانبخشنامه

جشنواره 
الگوهای برتر 

تدریس
ــــــهفته ی اول آبانآموزگارانآبان ماه
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جدول آزمون ها و ارزشیابی ها

تاریخروزتوضیحاتردیف

12 / 7 / 96چهارشنبهآزمون تشخیصی مبتکران 11

19 / 7 / 96چهارشنبهآزمون تشخیصی جامع 21

20 / 7 / 96پنج شنبهآزمون آناین شماره 31

12 / 8 / 96جمعهآزمون آناین شماره 42

08 / 09 / 96چهارشنبهآزمون جامع شماره 52

10 / 09 / 96جمعهآزمون آناین شماره 63

08 / 10 / 96جمعهآزمون آناین شماره 74

27/ 10 /96چهارشنبهآزمون مبتکران شماره 82

06 / 11 / 96جمعهآزمون آناین شماره 95

29 / 11 / 96یکشنبهآزمون جامع شماره 103

31 / 01 / 97جمعهآزمون آناین شماره 126

16 / 02 / 97یکشنبهآزمون جامع شماره 133

22 / 02 / 97شنبهآزمون مبتکران شماره 143
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جدول زمان بندی اردوها و بازدید ها 

اردیبهشت ماهاسفند ماهدی ماهآذر ماهآبان ماهآبان ماهپایه 

حرم حضرت علی حافظیهاول
بن حمزه )ع(

موزه تاریخ 
باغ خانوادهاردوی vip-طبیعی

 حرم حضرت علی حافظیهدوم 
بن حمزه )ع(

بازدید از کارگاه 
باغ خانوادهاردوی vip-شیرنی پزی

حرم حضرت علی حافظیهسوم 
بازدید از -بن حمزه )ع(

باغ خانوادهاردوی vipگلخانه

 حرم حضرت علی حافظیهچهارم 
بازدید از -بن حمزه )ع(

باغ خانوادهاردوی vipپژوهش سرا

 حرم حضرت علی حافظیهپنجم 
آزمایشگاه -بن حمزه )ع(

باغ خانوادهاردوی vipمرکزی

 حرم حضرت علی حافظیهششم 
کارخانه -بن حمزه )ع(

باغ خانوادهاردوی vipبازیافت

*بازدید های علمی بر اساس محتوای کتاب های آموزشی هر پایه پیش بینی گردیده است 
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جشنواره های درون مدرسه ای

هدفعنوان 

کمک به دانش آموزان بی بضاعت از خیرین وسایل جمع آوری می گردد جشن عاطفه ها
و به دانش آموزان نیازمند اهدا می شود

آموزش استفاده از غذاهای طبیعی و سالم و اهمیت صبحانهصبحانه هماهنگ
تقویت روحیه و ایجاد شادی در مدرسهجشن روز جهانی کودک

ایجاد خاطره در دانش آموزان کاس سومجشن قلم پایه سوم
تقویت بنیه ی معنوی و ایجاد انگیزه و خاطره در دانش آموزان کاس سومجشن عبادت پایه سوم

پرورش حس نوع دوستی و کمک به دانش آموزان و خانواده های             جشن نیکوکاری
بی بضاعت

جشنواره خیریه غذای 
خانگی

پرورش حس نوع دوستی و کمک به دانش آموزان و خانواده های              
بی بضاعت

توجه دادن دانش آموزان به تحوالت نظام خلقت و آفرینش ارتباط آن به جشن سبزه ها
مراسم ملی و سنتی

آشنا نمودن دانش آموزان با شهر محل سکونت خودجشنواره شیراز شناسی

آشنا نمودن دانش آموزان با  مشاهیر کشور عزیزمان ایران طرح پیک ادبی

آشنا نمودن دانش آموزان با اصول شهروندیطرح آموزش شهروندی
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برنامه کالس زبان انگلیسی

ــطح  ــف در س ــوم مختل ــه عل ــتیابی ب ــهولت دس ــی و س ــن الملل ــان بی ــک زب ــری ی ــتای یادگی درراس
جهانی,موســس محتــرم مجتمــع امــام رضــا )ع( تاکیــد خــاص بــر تشــکیل کاس هــای زبــان بــه صــورت 

ــد . ــز دارن ــوزان عزی ــش آم ــه دان ــان انگلیســی ب ــوزش زب آموزشــگاهی و آم

لــذا کاس هــای زبــان در قالــب ســه ســاعت در هفتــه مخصــوص دانــش آمــوزان پایــه هــای دوم , ســوم 
و چهــارم و پنجــم در ســال تحصیلــی 96-95 برگــزار مــی گــردد.

کاس های فوق به امید خدا در سال های آتی برای کاس های باالتر نیز برگزار می گردد .

بانک جوایز

برای تشویق و ایجاد انگیزه و رقابت سالم بین گروه ها و دانش آموزان از کارت های امتیاز استفاده 
می گردد که با جمع آوری آن دانش آموز می تواند از بانک جوایز , جایزه ی دلخواه خود را با توجه 

به امتیاز مربوطه دریافت نماید . موارد دریافت امتیاز یا جایزه شامل :

1- دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته باشند

2- دانش اموزانی که در حفظ قرآن کوشا باشند

3- دانش آموزانی که در کتابخانه فعالیت داشته باشند

4- دانش آموزانی که کار های علمی , ابتکاری و هنری ارائه دهند

5- دانش آموزانی که از نظر اخاقی )حجاب، نظافت و بهداشت، حضور به موقع در صف، نظم در 
کاس درس و صف صبحگاهی( و درسی و ... نمونه باشند

6- دانش آموزان برتر در مسابقات ورزشی خارج از مدرسه

7- دانش آموزان برتر در مسابقات علمی و آزمون های دوره ای

8- دانش آموزانی که در کنفرانس های علمی و فرهنگی شرکت نمایند

ضمنا عاوه بر تشویق های انفرادی تشویق هایی از قبیل اعزام به اردوی رایگان , اهدای جوایز, 
معرفی در صف و ..... به صورت فردی و گروهی در برنامه مدرسه می باشد.

توجه : نحوه محاسبه و اهدا كارت های امتياز به عهده مربيان مربوطه می باشد
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  انجمن اولیاء و مربیان  واحد مشاوره واحد بهداشت

  معرفی خدمتگزاران و مسئول بوفه

 جهت دریافت کارت سالمت

 حضور در مراسم آغازین

مدرسه  و کالس های درس
تکمیل فرم درخواست عضویت

آموزش آداب و مهارت های زندگی غربالگری دانش آموزان  برگزاری اولین جلسه انتخابات

 درهفته دوم مهر ماه

انجام معاینات مقدماتی  آماده سازی والدین و دانش آموزان برای

حضور در امتحانات
 رشکت در جلسات انجمن 

 دعوت از سخرنان و ارائه نکات علمی در انتخاب بهداشت یاران

 زمینه های مختلف
 تشکیل گروه های آموزشی ،

فرهنگی ، تجهیزات

برگزاری مناسبت های مختلف بهداشتی  تشکیل جلسات پرسش و پاسخ با دانش

آموزان
 پیگیری امور مربوطه به طور

مستمر در طول سال تحصیلی

 دعوت از اولیاء پزشک جهت معاینات

تخصصی

 رشکت در جلسات شورای معلامن و

 شورای مدرسه
 متاس با والدین و انعکاس نظر آنان

 به مدیریت

همکاری در اجرای جلسات برگزاری شورای بهداشتی

مشاور خانواده 
-

آموزش مسائل بهداشتی بررسی مستمر وضعیت

 دانش آموزان 
-

کنرتل و نظارت بر مواد غذایی بوفه آموزش شیوه های صحیح

مطالعه و یادگیری 
-

 انتخاب یک کالس به عنوان کالس منونه

 بهداشتی در هفته

ارتباط مستمر با آموزگاران

  کادر مدرسه، و اولیای دانش آموزان 
-

- - ارتباط مستمر با اولیای دانش آموزان

- - همکاری با شورای مدرسه

-  مطالعه و پژوهش در امور راهنامیی

 و مشاوره
-

-  استفاده از ظرفیت شوراها و تشکل های

دانش آموزی
-

-  ارائه راهنامیی به دانش آموزان در زمینه

مشکالت تحصیلی
-

- اجرای برنامه  سنجش استعداد ها -

شاخص فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان ، واحد مشاوره و واحد بهداشت 
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طرح  پیک ادبی

بــرای آشــنایی بیشــتر دانــش آمــوزان بــا مفاخــر علــم و ادب ســرزمینمان هــر مــاه برشــور هــای تحــت 
عنــوان پیــک ادبــی در ســایت آموزشــگاه قــرار خواهــد گرفــت  کــه هــر مــاه اختصــاص بــه معرفــی دو 
نفــر از مشــاهیر دارد , در پایــان هــر فصــل مســابقه ای از مطالــب بروشــور برگــزار مــی گرددبدیهــی اســت 

کــه برنــدگان مســابقه موفــق بــه کســب کارت تشــویقی و جایــزه خواهنــد شــد.

طرح آموزش شهروندی

هــر مــاه مطالبــی در رابطــه بــا اصــول شــهروندی در تابلــو هــای اعانــات مدرســه نصــب   مــی گــردد  و 
در ســایت قــرار مــی گیــرد. دانــش امــوز بــا خوانــدن ایــن مطالــب بــا اصــول شــهروندی آشــنا مــی شــود 
و بــرای ایجادانگیــزه در بیــن دانــش امــوزان در پایــان هرفصــل مســابقه ای از مطالــب منــدرج در تابلوهــا 

برگــزار مــی شــود و بــه دانــش آمــوزان برتــر نشــان شــهروندی ویــژه اعطــا مــی گــردد.
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ستارگان درخشان دبستان دخترانه امام رضا )ع(

سال تحصیلی 96 – 95                                                                                                                                               
            راه یافتگان پایه ششم به مدارس خاص : دبيرستانهای امام رضا )ع(، فرزانگان، نمونه دولتی      

منونه دولتی و فرزانگان

 دانش آموزان عزیزی که موفق به

 ثبت نام در دبیرستان دخرتانه امام

  رضا )ع( دوره ی دوم گردیده اند

) بدون آزمون و با آزمون (م

 دانش آموزان عزیزی که موفق به

 ثبت نام در دبیرستان دخرتانه امام

        رضا )ع( دوره ی اول گردیده اند

) بدون آزمون و با آزمون (م

1- زهرا صمیمی 1-فاطمه زرین حقیقی  1-محدثه پور بهمن

2- آناهیتا نوری 2-آنیتا جهانگیری 2-آیناز شکری زاده

3-سانا غالمی 3- پانته آ ابراهیمی 3-ملینا جوامنردی

4-آیسان افراسیابی 4-زینب قاسمی 4-زهرا خدایاری

5-مهتاب امتحانی 5-کیانا مرادی  5-یاسمینا خورسند

6-ملیکا سفید کار 6-زهرا مصالئی 6-پگاه رحیمی

7-ناهید صالحی نیا 7-زهرا مقیمی 7-ریحانه زرین کفش

8-ملیکا کرمی 8-سارا نجفی پور شیرازی  8-سیده آفاق سید نعمتیان

9-سپیده کریم زاده 9-نگار نصیری 9-سیده مثینه شجاع

10- شیوا نظری * 10-ملیکا صادقی مزیدی 10-روژان احتشام

11-آتنا نیک نام 11-علام خوشاب 11-غزل صیادی

12-روژان جاملی 12-عارفه دهقان منشادی 12-سارا عبداللهی

13-الناز سادات زارع مهذبیه 13-زهرا سادات شمس 13-زهرا فضلی

14-هدیه زجاجی 14- کیانا بهروزی* 14-پرنیا مصالئی

15-فاطمه افشاری 15-مشکات شبانکاره 15-سیده هانیه موسوی

16-ریحانه قاسمی 16-زهرا نجاران خیرآبادی 16-یاسمن شه کالهی

18-زینب اسامعیلی 17-مهسا صالحی 17-مریم نقشواریان جهرمی

19- کیانا بهروزی*  18-سیده هلیا هاشمی 18-مریم صلح پور

20- شیوا نظری * 19-طناز کیانیانی 19-رونیا حسنی نژاد

*** 20-آرمیتا محصولی 20-سیده زهرا حسینی

*** 21-صبا ذهبی اردکانی       21-ندا مزکی

*** *** 22-نجمه رنجرب
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 گزارش فعاليت و نتایج شركت دانش آموزان و آموزگاران 

در جشنواره ها و مسابقات قرآن و احکام ،  علمی و ورزشی

سال تحصيلی 96-97
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با تشکر و سپاس از اعضای محترم

 انجمن اولياء و مربيان

 سال تحصيلی 95-96

فاطمه سادات علوی نژاد

مدیر دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند امام رضا )ع( 

نام و نام خانوادگی دانش آموز نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز ردیف

فاطمه ادیبی خانم مثینه سلیمی 1

زهرا سادات عامری خانم صبا عامری 2

ستایش بهروز کام خانم آسیه  فضلی 3

فاطمه رستگار آقای فخر الدین رستگار 4

هستی بحرانی خانم طاهره پیروان 5

مریم خرمی خانم زهرا پیروی 6

مریم و مهسا هاتف خانم مژگان آذینی 7

سیده آفاق سید نعمتیان خانم رجا خالدی نژاد 8

حنانه رضایی نزاد خانم سیده زهرا حسینی 9

زهرا مقیمی خانم طیبه حسینی پناه 10

ملیکا ترکامن خانم نغمه زمانیان 11

زهرا شهریزی خانم لیال محمودی سبوکی 12

حلام سلیمی آقای سجاد سلیمی 13

ریحانه الله مرادی خانم سمیه جاودان 14

سمت نام و نام خانوادگی ردیف

معاون آموزشی زهرا مینویی 1

معاون پرورشی شیوا امیدوار 2

معاون پرورشی آرزو کرونی 3

مناینده آموزگاران ناهید مناینده 4
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      راه های ارتباط با مدیریت مدرسه :

اولیا گرامی می توانید جهت ارائه پیشنهادات و انتقادات خود و همچنین ارتباط با مدیریت 
مدرسه از روش های زیر اقدام فرمایند :

 ارسال پیغام از طریق وب سایت مدرسه11

21Emamrezaschool33@gmail.com    : ارسال ایمیل به آدرس 

31www.Emamrezaschool.com   : استفاده از صندوق پیشنهادات و انتقادات مدرسه 

@Emamrezadokhtaraneh   : آدرس کانال تلگرام

تلفن مدرسه : 36320023 – 36322050

تاکسی تلفنی همشهری : 38327535   )اشتراک 1800(

تاکسی تلفنی ایمان : 38234780  -  38325315   )اشتراک 286(

ارتباط با امور سرویس )آقای کریمی(   -  ) تلفن داخلی 110(

فاطمه سادات علوی نژاد

مدیر دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند امام رضا )ع( 




